Jak letni wypoczynek pogodzić z życiem duchowym?

?

PARAFIANIE PYTAJĄ

Wakacje tuż tuż... Zapewne planujemy (jeśli już
nie zaplanowaliśmy!) letnie wojaże. Warto
przypomnień, że od pracy duchowej nie ma
odpoczynku... Rodzice powinni pamiętać o tym,
by zwrócić się do organizatora wypoczynku dla
dzieci z prośbą, by stworzyć pociechom
możliwość uczestniczenia w niedzielnej
Eucharystii. Mają takie prawo, ale i moralny
obowiązek (!) Są rodziny, w których rodzice,
planując wakacje, pier wsze co robią, to
sprawdzają, czy w mieście, do którego się udają
znajduje się katolicka świątynia. Od tego
uzależniają, czy wakacje spędzą tam właśnie…
W Polsce nie ma problemu – kościół na każdym
kroku. Kiedy jesteśmy za granicą, istnieje pokusa,
by „podarować” sobie Mszę św., bo „nic nie
zrozumiem”. Jednak prawdziwy uczeń Chrystusa
zbyt łatwo nie zrezygnuje z walki o kontakt ze
swoim Mistrzem podczas urlopu. Można
zaopatrzyć się w poręczną broszurkę pt.
„Oremus”, która zawiera wszystkie teksty czytań
oraz modlitwy mszalne z danego miesiąca –
w „obcym” kościele jak znalazł! A gdy znajdziemy
się w kraju niechrześcijańskim? Warto pomyśleć, by do bagażu dorzucić modlitewnik,
różaniec czy wspomniany wyżej „Oremus”, i gdy nadejdzie niedzielne przedpołudnie czy
może wieczór, pochylić się nad Słowem Bożym danego dnia, oraz pomodlić na różańcu oraz
skorzystać z Mszy św. transmitowanych w radio, telewizji czy Internecie.
xkb

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para i, możecie je
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do
zakrystii.

Ogłoszenia para alne

!

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy w łączności z wieczorną Mszą Świętą o 18.30.
 W środę 13 czerwca odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie. Modlitwa różańcowa od
godz. 17.00 do 18.30. Po Mszy Świętej godz. 18.30 procesja ze świecami wokół kościoła
(prosimy przynieść świece). W środę nie będzie Mszy Świętej o godz. 18.00!
 Planujemy pięciodniową pielgrzymkę w terminie od 28 września do
2 października br., z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Na trasie pielgrzymki
znajdą się trzy polskie stolice – Gniezno, Kraków i Warszawa. Szczegółowe informacje
i zapisy u ks. Krzysztofa.
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Czuwam – biuletyn liturgiczny rzymskokatolickiej para i pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie przygotowywany
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ks. Piotr Żynda. Skład edytorski: DlaPara i.com. Przed kościołem młodzi zbierają dobrowolne drobne o ary,
z których pokryte zostają koszty druku. Ewentualna nadwyżka pomaga w s nansowaniu akcji podejmowanych
przez Duszpasterstwo Młodzieży. Masz pytania, uwagi? Napisz do nas: biuletynczuwam@gmail.com
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Wszyscy wprawdzie dostępują odpuszczenia grzechów,
ale uczestnictwo w Duchu Świętym dawane jest
każdemu według stopnia wiary. Jeśli się mało trudziłeś,
mało otrzymasz. Jeśli wiele pracowałeś, otrzymasz
wiele. Dla siebie biegniesz, pilnuj więc tego, co jest
pożyteczne dla ciebie.
św. Cyryl Jerozolimski

Rozpakuj prezent!

SŁOWA EWANGELII
WEDŁUG MŁODYCH

Każdy z Nas, przyjmując sakrament bierzmowania, otrzymuje
dar y Ducha Świętego i w pełni wchodzi w dorosłość
chrześcijańską. Otrzymujemy piękny skarb – prezent, który często
bywa przez nas nierozpakowany. Łatwiej jest nam zamartwiać się,
zazdrościć, stwarzać sobie samemu problemy, zamiast skorzystać
z darów Ducha Świętego i powierzenia Mu tego, co nas przygnębia.
Są takie dni, że się wydaje, iż świat ucieka nam spod stóp, że nawet
modlitwa nic nie daje... Nic bardziej mylnego! W takich chwilach,
trzeba jeszcze bardziej zawierzyć Panu Bogu, a będzie o wiele
łatwiej. Otwarcie się na dary Ducha Świętego pomoże pokochać
bliźniego. Wystarczy ZAUFAĆ! A to Pan Bóg pokieruje Twoją
drogą, Twoją rodziną, Twoimi przyjaciółmi, Twoimi problemami.
To On wreszcie odpuści Ci grzechy, które są źródłem wszelkiego
zła w Twoim życiu. Ty tylko OTWÓRZ SIĘ, a zobaczysz cuda! "Bo
kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką."
Monika Zawadzka

Bicie się w pierś

LITURGICZNE
CZY WIESZ, ŻE...

Bicie się w pierś było znakiem bólu, żałoby i nieszczęścia. Niegdyś
bito się w pierś w różnych momentach Mszy Świętej oraz
ceremonii pogrzebu. Obecnie przy odmawianiu spowiedzi
powszechnej, na słowa: „moja wina”. Poza tym bijemy się w pierś
przy sakramencie pokuty, czyniąc akt żalu. Nie wykonujemy tego
gestu w czasie odmawiania modlitwy: „Baranku Boży”, „Panie nie
jestem godzien...”, ani w czasie przeistoczenia. Bicie się w piersi
przypomina rozbijanie twardego kamienia, którym jest serce
będące często zamknięte na Boże działanie.
Maciej Klamrowski

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie

BÓG MÓWI DZISIAJ
Rdz 3, 9-15

Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On
odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem
jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa
i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała:
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty
wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
Ref.:Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.

Drugie czytanie 2 Kor 4, 13 – 5, 1
Nadzieja apostolskiego życia
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my
także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci
życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni
ob tująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się
zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz,
odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar
chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy
bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
Oto słowo Boże.

Aklamacja J 12, 31b-32
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
Dusza moja oczekuje Pana.
bardziej niż strażnicy poranka,
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego ob te odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Z życia duszpasterstwa młodzieży
W sobotę, 2 czerwca wzięliśmy udział w kolejnym
spotkaniu młodych Lednica 2000. Kiedy dojechaliśmy na
Pola Lednickie ksiądz podzielił nas na 3 grupy. Każda
z grup miała swojego opiekuna, panią Monikę, pana Maćka
i pana Marcina. Gdy dotarliśmy do naszego sektora
rozłożyliśmy koce i karimaty, a chwilę później włączyliśmy
się do wspólnej modlitwy poprzez taniec. O 15.00
odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Później
kontynuowaliśmy modlitwę, słuchaliśmy konferencji,
śpiewaliśmy i tańczyliśmy w rytmie znanych lednickich
piosenek. Wieczorem nadszedł czas na wyczekiwany gest
wobec bliźniego, czyli objęcie nóg. Po 20.00 zaczęła się
Msza święta, podczas której homilię wygłosił abp Grzegorz
Ryś. Po Eucharystii rozpoczęła się godzina papieska
i najcudowniej przeżyta adoracja Najświętszego
Sakramentu. (więcej zdjęć z wyjazdu znajduje się na stronie
naszej para i)
Katarzyna Matusiak

Alleluja, alleluja, alleluja
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia Mk 3, 20-35

GRZECH – postawa człowieka
przeciwna woli, jaką Bóg ma
wobec swojego stworzenia, którą
przekazał człowiekowi w prawie
naturalnym i objawił
w ustanowionych przez siebie
przykazaniach. Konsekwencją
buntu przeciwko Bogu jest
pogwałcenie Jego praw, co księgi
Pisma Świętego oddają
obrazowym wyrażeniem:
chybienie celu.

Szatan został pokonany
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od
zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im
w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest
skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może
się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli
mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie GRZECHY
bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest GRZECHU wiecznego». Mówili
bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali
po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto
Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy
są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.
Oto słowo Pańskie.
13 czerwca, św. Antoni z Padwy (1195-1231)
franciszkanin, prezbiter i doktor Kościoła, patron rzeczy zagubionych

Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo
powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego, bo każdy człowiek
jest twoim bliźnim, bo nie istnieje ktoś taki, komu wolno byłoby czynić
zło.

ŚWIĘTY TYGODNIA

